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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková 
komunikace 

Vzdělávací obor: Cizí jazyk 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Období: 2. období 

Ročník: 4. ročník - rozšířená výuka jazyků 

Počet hodin: 3 hodiny týdně 

Učební texty: Happy Street 2, třetí vydání (3rd Edition), 
Učebnice angličtiny, OUP, Stella Maidment 
and Lorena Roberts 
Happy Street 2, třetí vydání (3rd Edition), 
Pracovní sešit, OUP, Stella Maidment and 
Lorena Roberts 
Class Audio CDs – Happy Street 2 
iTools – Happy Street 2 
Oxford Learner´s Bookshelf 
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4. ročník - RVJ 
 

 
Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma  
/ okruh 

 
Odkazy 

Revision: Happy Street 1 
Unit 1: Where´s Flossy? 

září  

Žák rozumí jednoduchým 
pokynům a otázkám učitele; 
 - zopakuje a dokáže využít 
dříve získané poznatky a 
osvojené vědomosti; 
 - pojmenuje a zeptá se na 
běžné předměty a lidi kolem 
sebe; 
 - vyjmenuje anglickou 
abecedu a hláskuje anglicky 
slova, která zná; 
 - požádá kamaráda, aby 
hláskoval názvy běžných 
předmětů; 
 - písemně doplňuje 
jednoduchý text popisující 
dětský časopis; 
 - vymění si s partnerem 
informace o sobě; 
 - mluví o svých zálibách; 
 - pojmenuje předměty; 
 - přečte krátké příběhy a 
porozumí jim, naučí se 
rytmickou říkanku (chant); 
 - porozumí krátkým 
poslechovým textům; 
- vytvoří obálku časopisu; 
- účastní se her a činností. 
 

Revision – 
opakování 
(vocabulary 
review, songs, 
stories, …) 
 
What are these? 
They´re… 
 
How do you spell? 
 
The alphabet 
 
magazine, 
competition, 
cartoon, fact, 
puzzle, story, 
letter, girl, boy 

 
VMS/A,B,C 
MkV/D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVO: 
1,2,3,4,5,6, 
7,8,9 
 
1.p 
7.p 
8.p 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
ČJ: porovnání 
české a anglické 
abecedy 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma  
/ okruh 

 
Odkazy 

Unit 2: The presents říjen  

Žák pojmenuje příbuzenské 
vztahy k členům své širší 
rodiny; 
 - sdělí, kolik má 
sourozenců; 
 - rozumí čtenému textu – 
rozhovoru při blahopřání 
k výročí a předávání dárků; 
 - pozná a řekne čísla do 
100, počítá do 100; 
 - porovná věk dvou lidí; 
 - rozumí krátkému, čtenému 
rozhovoru o členech rodiny; 
 - v slyšeném textu rozliší 
číslovky 1-100; 
 - písemně doplní čtený 
popis příbuzenských vztahů 
v rodině; 
 - počítá po desítkách do 
stovky; 
- diskutuje o tom, jak 
trávíme společné chvíle s 
prarodiči; 
- čte krátké texty a 
porozumí jim, vytváří krátké 
věty popisující rodiny; 
- určuje členy rodiny; 
- naučí se říkanku, rozumí 
krátkým poslechům; 
- čte delší texty a rozumí 
jim; 
- doplní část delšího 
psaného textu podle vzoru; 
- používá jednoduché 
matematické operace k 
určování věku lidí; 
- účastní se her a činností. 
 
Extra topic: 
High numbers 
 

Family members – 
členové rodiny 
(mum, dad, 
brother, sister, 
uncle, aunt(ie), 
cousin, grandma, 
grandpa) 
 
Possessives – 
přivlastňovací 
zájmena: his/her 
 
Have got – 
sloveso mít:  
He´s / She´s got 
one (sister). He / 
She hasn´t got 
any (brothers). 
How many 
(cousins) has 
Polly got? 
 
Numbers 20 – 100 
Revision: 1-20 
 
Cross-curricular 
links:  
Comparing ages 
 
Our world: 
Grandparents 
 

 
OSV/A,G,H,CH 
 

 
 
 
 

OVO: 
1,2,3,4,5,6, 
7,8,9 
 
1.p 
7.p 
8.p 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
NS (rodinná 
výchova): 
příbuzenské 
vztahy v rodině 
 
 
 
Projekt: 
Plakát 
(prezentace) na 
téma Moje 
rodina 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma  
/ okruh 

 
Odkazy 

Unit 3: Shopping for Mum listopad  

Žák pojmenuje běžné 
potraviny, ovoce a zeleninu; 
 - zdvořile požádá o jídlo; 
 - rozumí velmi 
jednoduchému popisu 
přípravy jídla s obrazovou 
oporou; 
 - zná názvy všech měsíců a 
řadové číslovky; 
 - dokáže se zeptat a 
odpovědět, kdy má 
narozeniny; 
- přečte krátké příběhy a 
porozumí jim; 
- zopakuje a rozšíří si slovní 
zásobu z okruhu jídlo; 
- tvoří krátké věty o jídle; 
- jednoduše určuje čas; 
- naučí se říkanku; 
- předvádí objednávání jídla 
a pití v kavárně; 
- porozumí krátkým 
poslechovým textům; 
- čte delší texty a porozumí 
jim, doplní část delšího 
psaného textu podle vzoru; 
- poučí se o významu ovoce 
a zeleniny pro zdravý 
způsob stravování; 
- dozví se, co je tradiční 
britské jídlo; 
- účastní se her a činností. 
 
Extra topic: 
Dates - měsíce a řadové 
číslovky  
(1. – 31.) + otázka: 
When is your birthday? 
 

Food – jídlo a 
potraviny (apples, 
bananas, biscuits, 
bread, cereal, 
cheese, crisps, 
eggs, grapes, 
milk, oranges, 
pears, rice) 
 
Like – sloveso Mít 
rád: Does she/he 
like (apples)? 
She/He likes 
(pears). She/He 
doesn´t like 
(oranges). 
 
Have got – 
sloveso Mít: He´s 
got some 
(biscuits). He 
hasn´t got any 
(grapes). 
 
Telling the time – 
vyjádření času: 
(eight) o´clock, 
half past (nine) 
I have (breakfast) 
at (seven o´clock). 
 
Cross-curricular 
links: 
Healthy eating 
 
Our world: 
British food 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVO:  
1,2,3,4,5,6, 
7,8,9,10,11,12 
 
1.p 
7.p 
8.p 
10.p 
11.p 
12.p 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
NS (VKZ): jak 
zdravě snídat a 
jíst 
 
 
 
Projekt: 
Plakát na téma 
Britská a česká 
kuchyně 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma  
/ okruh 

 
Odkazy 

Unit 4: Are they monkeys? prosinec  

Žák pojmenuje běžná zvířata 
v ZOO, zeptá se na vzhled 
zvířat a jednoduchým 
způsobem odpoví; 
 - porovná lidi podle velikosti 
a věku; 
 - rozumí čtenému a 
slyšenému, jednoduchému 
popisu základních vlastností 
zvířat; 
 - se slovní nápovědou 
písemně popíše vybrané 
zvíře; 
 - pojmenuje některá divoká 
zvířata žijící ve Velké Británii 
a v České republice; 
 - diskutuje na téma „Čím 
člověk ohrožuje zvířata ve 
volné přírodě?“ a „Zvířata 
v ZOO“; 
 - zopakuje a dokáže využít 
dříve získané poznatky;  
 - vypráví o Vánocích -
základní informace; 
 - čte krátké příběhy a 
porozumí jim, tvoří krátké 
věty, kterými popíše zvířata; 
 - určí a pojmenuje zvířata; 
 - porovnává velikost a věk; 
 - naučí se říkanku, rozumí 
krátkým poslechům, přečte 
báseň a rozumí jí; 
 - ptá se, kde věci jsou, a na 
takové otázky i odpovídá; 
 - dozví se o hospodářských 
zvířatech žijících v různých 
částech světa; 
 - účastní se her a činností. 
 
Extra topic: Christmas 
 

Animal names – 
zvířata (a dolphin, 
an elephant, a 
frog, a giraffe, a 
hippo, a lion, a 
monkey, a parrot, 
a penguin, a 
snake, a tiger) 
 
Adjectives – 
přídavná jména: 
They´re (funny). 
They aren´t 
(dangerous).  
Are they 
(friendly)? 
 
Comparing – 
stupňování 
přídavných jmen 
(bigger, smaller, 
taller, shorter, 
fatter, thinner, 
older, younger) 
 
Cross-curricular 
links: 
The carnival of the 
Animals 
 
Our world: 
Farms 
 

 
MkV/A,D 
EV/C 
MdV/C,F,G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVO: 
1,2,3,4,5,6, 
7,8,9,10,11,12 
 
1.p 
7.p 
8.p 
10.p 
11.p 
12.p 
 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
NS: divoká 
zvířata v ČR a 
ve Velké 
Británii, jejich 
prostředí, kde 
žijí 
 
 
 
Projekt: 
Plakát na téma 
Zvířata žijící 
v ČR a ve VB 
(nebo Zvířata 
žijící v ZOO) 
 
Projekt:  
Advent calendar 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma  
/ okruh 

 
Odkazy 

Unit 4: Are they monkeys? 
Unit 5: Kites 

leden  
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Žák rozumí čtenému popisu 
umístění předmětů a 
objektů; 
 - zeptá se a odpoví na 
umístění předmětů a objektů 
v prostoru; 
 - používá základní 
předložky místa (vedle, 
mezi, naproti); 
 - pojmenuje běžné obchody 
a důležité budovy ve městě; 
 - jednoduchým způsobem 
popíše cestu k danému 
místu a dokáže popsat 
pomocí místních předložek, 
kde se místo nachází; 
 - vytvoří kratší ucelené 
vyprávění na dané téma, 
používá vhodné výrazové 
prostředky; 
 - vypráví o Novém roce – 
základní informace; 
- přečte krátké příběhy a 
porozumí jim, tvoří krátké 
věty, kterými popisuje 
města; 
- určí a pojmenuje místa ve 
městě, určí druhy 
dopravních prostředků a 
hovoří o nich; 
- naučí se říkanku; 
- zahraje scénku - kupování 
jízdenky na autobus; 
- rozumí krátkým 
poslechům; 
- postupuje podle udání 
směru a sám směr udá; 
- čte v mapě; 
- doplní psané texty podle 
vzoru; 
- dozví se, jak vypadá 
doprava v Londýně; 
- účastní se her a činností. 
 
Extra topic: New Year 
 

Where are the 
(monkeys)? 
 
Prepositions – 
předložky: They´re 
next to / between / 
opposite the 
(giraffes). 
 
Buildings – 
budovy, místa ve 
městě (a church, a 
cinema, a library, 
a restaurant, a 
station, a 
supermarket, a toy 
shop) 
 
Means of 
transport - 
dopravní 
prostředky (bus, 
car, taxi, bike, 
van, fire engine, 
motorbike, walk) 
 
Cross-curricular 
links: 
Map reading and 
directions (turn 
left/right, go 
straight on past…) 

 
 

OVO:  
1,2,3,4,5,6, 
7,8,9,10,11,12, 
13,14 
 
1.p 
7.p 
8.p 
10.p 
11.p 
12.p 
14.p 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
NS (Z): 
znázornění 
terénu a objektů 
do mapy 
 
 
 
Projekt: 
Mapa města 
(jednoduchá) 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma  
/ okruh 

 
Odkazy 

Unit 5: Kites 
Unit 6: Dad at the sports centre 

únor  
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Žák zopakuje a dokáže 
využít dříve získané 
poznatky; 
 - prokáže orientaci v daném 
plánku města; 
 - pojmenuje běžné obchody 
a důležité budovy ve městě; 
 - jednoduchým způsobem 
vyjádří použití dopravního 
prostředku a popíše cestu 
k dotazovanému místu; 
 - požádá o jízdenku na 
určité místo, uvede cenu 
v britské měně (pence); 
 - dokáže určit datum svátku 
Sv. Valentýna a podá o něm 
základní informace; 
 - pojmenuje běžné 
volnočasové aktivity a sdělí, 
zda je má v oblibě nebo ne; 
 - gramaticky správně sdělí, 
jaké volnočasové aktivity 
dělá v jednotlivých dnech v 
týdnu; 
- přečte krátké příběhy a 
porozumí jim, tvoří krátké 
věty, kterými popisuje 
volnočasové aktivity; 
- určí volnočasové aktivity; 
- říká názvy dnů v týdnu; 
- určí a pojmenuje různé 
druhy televizních pořadů; 
- naučí se říkanku, pohovoří 
o knihách, přečte stránku z 
televizního programu; 
- doplní psané texty podle 
vzoru; 
- poučí se o outdoorových 
činnostech v různých 
částech světa; 
- účastní se her a činností. 
 
Extra topic: Valentine´s 
Day 
 

Description of a 
town - popis 
města: There is a 
(toy shop). There 
are (kites). There 
aren´t any (red 
kites). Are there 
any (purple kites)? 
 
How do you go to 
school?  
I go to school by 
(car). I walk to 
school. 
 
Our world: 
London transport 
 
Free-time 
activities – 
volnočasové 
aktivity 
(basketball, 
computer games, 
dancing, 
swimming, 
skateboarding, 
television, tennis) 
 
Days of the week 
– dny v týdnu 
 
Our world: 
Outdoor activities 

 
 

 
 
 

OVO: 
1,2,3,4,5,6, 
7,8,9,10,11,12, 
13,14 
 
1.p 
7.p 
8.p 
10.p 
11.p 
12.p 
14.p 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
NS (Dopravní 
výchova): 
dopravní 
prostředky 
v Londýně, 
způsoby 
dopravy 
 
 
 
Projekt: 
Valentine´s card 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma  
/ okruh 

 
Odkazy 

Unit 6: Dad at the sports centre 
Easter 

březen  

Žák pojmenuje běžné 
volnočasové aktivity a sdělí, 
zda je má v oblibě nebo ne; 
- zeptá se kamaráda, zda 
má v oblibě nějakou 
volnočasovou aktivitu a na 
obdobnou otázku odpoví; 
- gramaticky správně sdělí, 
jaké volnočasové aktivity 
dělá v jednotlivých dnech 
v týdnu; 
- s obrazovou nápovědou 
porozumí slyšenému 
pojmenování TV programů; 
- zeptá se kamaráda, jaké 
TV programy má v oblibě; 
- rozumí údajům na přebalu 
knihy, rozumí čteným 
informacím v TV programu; 
- se slovní oporou napíše, 
kdy a jaké TV programy 
sleduje; 
- diskutuje o svých 
koníčcích a o trávení 
volného času, zná týdenní 
režim (svůj program); 
- čte článek o významných 
dnech a svátcích ve Velké 
Británii, porovnává české a 
anglické svátky a jejich 
oslavy; 
- účastní se her a činností. 
 
Extra topic: Easter 
 

Free-time 
activities – 
volnočasové 
aktivity 
(opakování) 
 
Do you like 
(swimming)? Yes, 
I do. / No, I don´t. 
I like playing 
(football). 
 
Days of the week 
– dny v týdnu 
 
I do my homework 
on (Mondays). 
 
Time prepositions 
– časové 
předložky (on + 
days, at + time) 
 
Cross-curricular 
links: 
Looking at books 
 
Our world: 
Outdoor activities 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVO: 
1,2,3,4,5,6, 
7,8,9,10,11,12, 
13,14 
 
1.p 
7.p 
8.p 
10.p 
11.p 
12.p 
14.p 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
ČJ: přebal knihy 
– co vše 
najdeme na 
titulní a zadní 
straně knihy 
NS: svátky 
v anglicky 
mluvících 
zemích 
 
 
 
Projekt:  
My diary 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma  
/ okruh 

 
Odkazy 

Easter 
Unit 7: We´re late! 

duben  

Žák zopakuje a dokáže 
využít dříve získané 
poznatky; 
- používá výrazy tradičně 
spojené s oslavou 
Velikonoc; 
- pojmenuje běžná povolání 
a nástroje s nimi spojené; 
- rozumí čtenému 
jednoduchému popisu práce 
běžných profesí; 
- s obrazovou oporou 
pojmenuje něčí obvyklé a 
oblíbené činnosti; 
- rozumí čtenému 
jednoduchému popisu 
něčích zálib; 
- s čtenou oporou rozumí 
slyšenému popisu povolání; 
- vyhledá specifické 
informace v jednoduchém 
čteném popisu povolání; 
- se slovní nápovědou 
písemně popíše svůj nebo 
něčí denní režim (určí čas); 
- vede dialog na dané téma; 
- diskutuje o povoláních 
(jejich potřeba, důvody 
vzniku, typičnost pro různé 
země a oblasti,…); 
- přečte krátké příběhy a 
porozumí jim, tvoří krátké 
věty, kterými popisuje různá 
zaměstnání; 
- dozví se o naší sluneční 
soustavě a o profesích 
typických pro Británii; 
- účastní se her a činností. 
 
Extra topic: Easter 

Jobs – povolání (a 
baker, a 
firefighter, a 
mechanic, a 
nurse, an office 
worker, a teacher) 
 
Present Simple 
Tense – Přítomný 
prostý čas: 
He/She (wears a 
uniform). He/She 
doesn´t (work with 
children). 
 
Telling the time – 
vyjádření a určení 
času: quarter past 
(ten), quarter to 
(four) 
 
Cross-curricular 
links: 
The solar system 
 
Our world: 
Jobs in the UK 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVO: 
1,2,3,4,5,6, 
7,8,9,10,11,12, 
13,14 
 
1.p 
7.p 
8.p 
10.p 
11.p 
12.p 
14.p 
 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
NS (Z): solární 
systém, 
sluneční 
soustava 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma  
/ okruh 

 
Odkazy 

Unit 8: It´s snowing! květen  

Žák pojmenuje aktuální 
počasí běžného typu; 
- zeptá se na počasí; 
- rozumí jednoduchému 
popisu lidí podle oblečení; 
- zeptá se kamaráda na 
jeho aktuální činnost a na 
stejnou otázku odpoví; 
- porovná počasí v různých 
městech; 
- porozumí čtenému popisu 
města podle počasí; 
- čte plynule s porozuměním 
jednoduchý text – příběh 
spojený s přírodou a 
počasím; 
- se slovní oporou napíše 
krátký příběh o výletě za 
nepříznivého počasí; 
- s oporou přečteného textu 
– popisu outdoorových 
sportů – ústně popíše 
možnosti provozování méně 
obvyklých sportů; 
- diskutuje o možnostech 
sportovního vyžití v ČR, 
porovnává s Velkou Británií; 
- získá informace z grafů a 
vytvoří graf o počasí; 
- dozví se o ročních 
obdobích v různých částech 
světa; 
- účastní se her a činností. 
 

Weather – počasí 
(cloudy, cold, 
foggy, hot, raining, 
snowing, sunny, 
windy) 
 
What´s the 
weather like today 
in (London)? It´s 
(sunny). 
 
Present 
Continuous Tense 
– Přítomný 
průběhový čas: 
I´m (reading). 
He´s / She´s 
wearing a (hat). 
Is it snowing? 
Are you skiing? 
 
Cross-curricular 
links: 
Weather graphs 
 
Our world: 
The Seasons 
 

 
EV/A,B,C,D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVO:  
1,2,3,4,5,6, 
7,8,9,10,11,12, 
13,14 
 
1.p 
7.p 
8.p 
10.p 
11.p 
12.p 
14.p 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
M: grafy a jejich 
použití 
NS (Z): grafické 
znázornění 
průměrných 
teplot a úhrn 
srážek 
 
 
Projekt: 
Plakát 
(prezentace) na 
téma Já a 
outdoorové 
sporty 
 
Projekt: 
Plakát na téma 
Roční období 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující 
učivo [ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma  
/ okruh 

 
Odkazy 

Revision: Units 1-8 červen  

Žák zopakuje a dokáže využít 
dříve získané poznatky; 
- v slyšeném textu zachytí 
hledaná slova a porozumí jim, 
rozumí i jednoduchému 
poslechovému textu; 
- používá jednoduché fráze 
při komunikaci s vrstevníky a 
zapojí se do jednoduchých 
rozhovorů; 
- užívá prakticky číslovky od 1 
do 100; 
- pojmenuje lidi, předměty a 
činnosti, se kterými se běžně 
setká v každodenním životě; 
- získává a předává 
informace o sobě, o lidech, o 
škole, věcech, činnostech a 
dění v každodenním životě 
kladením jednoduchých 
otázek; 
- rozumí obsahu 
jednoduchého čteného textu 
– komiksovým příběhům 
svých vrstevníků z jejich 
života a tématům ze života a 
kultury Velké Británie a jiných 
zemí světa; 
- napíše krátký text s použitím 
jednoduchých vět a slovních 
spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech 
z oblasti svých zájmů a 
každodenního života; 
- účastní se her a činností k 
zopakování a upevnění 
probraného učiva HH2. 
 
Extra topic: The UK and 
Ireland 
 

Hrové aktivity 
shrnující 
probrané učivo 
 
 

 

 
 
 
 
 

OVO: 
1,2,3,4,5,6, 
7,8,9,10,11,12, 
13,14 
 
1.p 
7.p 
8.p 
10.p 
11.p 
12.p 
14.p 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
ČJ, M, NS, HV, 
TV, VV a 
Dramatická 
výchova 

 
 
 


